TATA TERTIB PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR

A. UMUM
1. Setiap praktikan diwajibkan mengikuti seluruh materi praktikum. Jika berhalangan hadir,
praktikan diwajibkan memberikan surat keterangan tertulis dari Program Pendidikan
Kompetensi Khusus (PPKU) IPB kepada Koordinator atau Penanggung Jawab Praktikum
(PJP).
2. Jika praktikan tidak dapat mengikuti

praktikum sesuai jadwal, maka dapat mengikuti

praktikum pada hari dan waktu lainnya dalam minggu tersebut dengan terlebih dahulu
melapor kepada Koordinator/ PJP atau asisten praktikum.
3. Jika praktikan dengan sangat terpaksa harus mengikuti praktikum susulan, diwajibkan
menghubungi asisten untuk menentukan waktu praktikum pengganti atau tugas yang
diberikan oleh asisten.
4. Tiap kelompok hanya diperbolehkan membawa satu handphone untuk memotret preparat.
Handphone lainnya disimpan di dalam tas, dan tasnya disimpan di loker.
5. Bila dalam satu kelompok dijumpai penggunaan lebih dari satu handphone, maka
handphone tersebut akan disimpan oleh PJP selama praktikum berlangsung dan akan
dikembalikan setelah praktikum selesai.

B. KETERTIBAN ALAT
1. Setiap praktikan dimohon untuk bekerja dengan hati-hati.
2. Kerusakan (pecah) atau kehilangan alat/glassware akibat kecerobohan praktikan, yang
bersangkutan/ satu regu diwajibkan mengganti alat yang sama atau bentuk uang dalam
jangka waktu satu minggu setelah kejadian.
3. Asisten akan mengecek keutuhan dan kelengkapan alat setelah selesai praktikum.
4. Ketidakberesan administrasi/ penggantian alat yang rusak /pecah dikenakan sanksi atau
nilai tidak dikeluarkan.

C. PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Praktikan diwajibkan memakai jas Laboratorium selama mengikuti praktikum.
2. Selama praktikum hanya buku penuntun praktikum dan alat tulis serta barang berharga
lain (uang) yang diperbolehkan di bawa ke dalam laboratorium.
3. Tas dimohon dimasukkan ke dalam locker yang tersedia.
4. Selama praktikum, setiap kelas akan dibimbing

oleh 3 (tiga) asisten dan 1(satu)

penanggung jawab praktikum.
5. Sebelum atau sesudah praktikum diadakan kuis harian dengan materi sesuai dengan
materi praktikum minggu yang bersangkutan.
6. Praktikan diwajibkan menjaga ketenangan, kebersihan, dan kesopanan selama praktikum.

7. Tidak diperkenankan makan, minum, merokok dan kegiatan lain yang bisa mengganggu
kegiatan selama praktikum.
8. Sampah-sampah dimohon dibuang ditempat sampah yang telah disediakan, jangan
membuang sampah ke bak tempat cuci.
9. Beberapa alat/ bahan dibawa/ disediakan sendiri oleh praktikan, jenis dan bahan akan
ditentukan kemudian.
10. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
D. PENGGUNAAN LOKER
1. Di

setiap ruang laboratorium tersedia loker yang dapat digunakan praktikan selama

mengikuti praktikum.
2. Tas dan barang lain yang tidak diperlukan dalam praktikum harap disimpan di dalam loker.

E. NILAI PRAKTIKUM
1. Besarnya nilai praktikum adalah 30% dari nilai total mata kuliah.
2. Nilai praktikum diambil dari : nilai laporan (40%), kuis mingguan (25%), nilai ujian praktikum
(35%).
3. Bagi praktikan yang tidak mengumpulkan laporan, akan diberi nilai NOL untuk materi yang
bersangkutan.
4. Laporan dikumpulkan paling lambat satu minggu setelah praktikum/ sesuai kesepakatan
dengan asisten praktikum yang bersangkutan.

F. LAPORAN
1. Setiap materi praktikum dibuat di BUKU LAPORAN yang telah disediakan.
2. Laporan dibuat perorangan oleh masing-masing praktikan, laporan berisi :Judul (acara)
praktikum, tujuan, hasil (dalam bentuk deskripsi, uraian, gambar dan keterangan, tabel,
grafik, atau analisis lainnya sesuai materi praktikum), dan pustaka.

G. PERHATIAN
1. Praktikan wajib memakai JAS LABORATORIUM
2. praktikan wajib membawa
-

jangka

-

pensil warna

-

tissue/ lap yang bersih

-

pisau cutter/ silet yang tajam

3. Gelas obyek, gelas penutup dan pipet akan dibagikan kepada setiap regu pada awal
praktikum dan selalu dibawa setiap kali praktikum.

